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Artigo

O
conceito de respon-
sabilidade social das
empresas é atual e
imprescindível para
uma inserção ética e

socialmentejustificáveldasinsti-
tuições no mundo moderno. A
responsabilidade que exercem
no seio da sociedade tem ampla
abrangência. Designa as efeti-
vas funções exercidas no tocan-
teavaloressociaisconcretos,co-
mo os direitos humanos, o direi-
todotrabalhoeomeioambiente.

Otermo,naformaanglo-saxô-
nica, Corporate Social Respon-

sability (CSR), é recorrente, em
especial nas multinacionais. Ob-
servaumnovocritérionão-finan-
ceirodeavaliação,ondesãoaferi-
dos a obediência às normas jurí-
dicasvigentes,respeitando,por-
tanto, o Estado de Direito.

Podemos afirmar, entre esse
cipoaldeiniciativaspositivaspa-
rafixaçãodoconceitodeRespon-
sabilidade Social Empresarial
(RSE),queprovavelmenteacon-
tribuiçãomaisimportantetenha
sido a apresentação pela Comis-
são das Comunidades Euro-
péias, em julho de 2001, do cha-
mado Livro Verde (consulte em
www.csreurope.org), que acaba
por definir a RSE como “a inte-
gração voluntária de preocupa-
çõessociaiseambientaisporpar-
te das empresas nas suas opera-
çõesenaintersecçãocomoutras

partes interessadas”.
É importante frisar que esse

documento traz relevantes dire-
trizes quanto às formas de ges-
tão interna (relacionada com os
trabalhadores) e externa (relati-
va aos “multistakeholders”, ou
seja: investidores, parceiros co-
merciais, fornecedores, clientes
e credores). No primeiro aspec-
to, vale destacar que as práticas
socialmente responsáveis são fi-
xadas no que respeita à saúde e
segurança dos trabalhadores.
Na gestão de mudança, é dada
prioridadeadireitose condições
em casos de fusão, incorporação
e outras formas de troca de con-
trole administrativo da empre-
sa,noinvestimentonocapitalhu-
mano e outras práticas relacio-
nadas ao bem-estar e à dignida-
de do trabalhador.

Na outra ponta, práticas am-
bientais corretas, gestão de re-
cursos naturais explorados no
processo de produção, respeito,
transparência e lealdade com a
concorrência fazem parte do es-
pectro de critérios sociais e eco-
lógicosnaagendadiretivadaem-
presa,relativaaoseudesenvolvi-
mento econômico e estrutural
sustentável.Obviamente,nomé-
dio e longo prazos, esse conjunto
comportamental de boas práti-
cas agirá sobre a rentabilidade
da empresa, com repercussões
nos preços (mais caros) dos pro-
dutos– oschamados “preçoséti-
cos”–,ondeosconsumidoressu-
portariamessescustos,namedi-
da em que tais práticas se rever-
teriam em vantagens sustentá-
veis a todos, sejam de natureza
humana preservativa e ambien-

tal, sejam com melhoras sensí-
veisà vidacotidianae do próprio
planeta.Surgirá,portanto, disso
tudo, um novo ser social: o cida-
dão/consumidorpessoalesocial-
mente responsável.

Paraporempráticaessasme-
didas,asempresastêmàmãoins-
trumentos individuais de mate-
rialização desses valores e medi-
das.Sãoosregulamentosquepo-
demabrigaraumasériedepolíti-
cas internasvoltadasaesseobje-
tivo, além dos chamados códigos
de conduta e de ética. Dessa ma-
neira, percebe-se que empresa
socialmenteresponsáveltraduz-
se como aquela que impõe práti-
casqueseintegramàquiloquese
chamafunçãopromocionaldoDi-
reito. E esse sistema, pautado na
função promocional, nada mais
faz do que promover a integra-

ção de vários agentes de suporte
que compõem o conteúdo da res-
ponsabilidade social das empre-
sas, uma vez que entrelaça siste-
mas de todo um universo social,
quevaialémdosimplesvetoreco-
nômico de lucro que, regrageral,
rege as empresas, passando, as-
sim,poroutros,como:sistemaju-
rídico, econômico, político, so-
cial,culturalecientífico, traduzi-
do, ao final, numa espécie de
“consciência da empresa”, que
auto-regularáseucomportamen-
to sustentável para um bem
maior, que é a sociedade da qual
fazparteeàqualtemaobrigação
moral, ética e social de servir. ●
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